Tur til Stavanger «Flor og Fjære»
14. – 16. Juni 2020

PRIS PER PERSON
NOK 4 480
i delt innv. dobbel lugar
hvis 25 påmeldte deltagere
Innvendig enkeltromslugar:
Tillegg kr 280
Tillegg UTVENDIG lugar:
Dobbelt standard: 200 p.p
Enkelt lugar utv: 400 p.p
TUREN INKLUDERER:
* Egen buss tur retur
Langesund med påstigning
* Båttur Langesund-HirtshalsStavanger-HirtshalsLangesund m Bergensfjord
* Overnatting på skipet 2 nmed frokost
* Velkomstmiddag ombord
* Lunsj på Flor og Fjære
* Båtutflukt til Flor og Fjære
med guidet omvisning
* Lokale guide i Stavanger
* Egen buss i Stavanger
* Norsk Reiseleder fra
Travel and Learn

Slapp av og la deg inspirere i en unik kombinasjon av park
og restaurant. Velkommen til årets mest fargerike
opplevelse! Flor og Fjære ligger på Sør-Hidle i Ryfylke,
20 minutters båttur fra Stavanger. Kom og opplev vår
blomstrende hage med palmer og eksotiske planter. Her
kan du nyte freden, blomstene, god mat og utsikt over
sjøen. Som gjest blir du ønsket velkommen med en
omvisning i hagen der vi gir råd og inspirasjon. Vår
kjøkkensjef, André, byr på velsmakende retter fra alle
verdenshjørner laget av de beste lokale råvarer.
DAG 1 SØNDAG 14. JUNI

LANGESUND - HIRTSHALS

M

10.00 Avreise Hvitsten – via Oslo Opera, Sandvika, Asker, Drammen og Tønsberg.
Stopp for å kjøpe litt mat og drikke underveis.
13.30 Ankomst Langesund og 14.30 avreise med MS Bergensfjord, innsjekking lugar
19.00 ankomst Hirtshals Avgang 20.00
20.00 Vi hygger oss med en deilig middagsbuffet om bord.

DAG 2 MANDAG 15. JUNI

STAVANGER «Flor og Fjære»

F, L

06.30 Ankomst Risavika havn i Tananger (ca 20 km fra Stavanger)
07.00 busstur til frokost på Quality Hotel Sola 07.15 –
08.15 By rundtur med lokal guide og medlem i Travel and Learn, Reidar Haga
i Stavanger 9.00 – 11.45
12.00 båt til Flor og Fjære (20 min)
17.00 tilbake i Stavanger – fritid til bussavgang kl 18.30
19.00 om bord i Stavanger (seiler 20.00) Middag på egen hånd på skipet

DAG 3 TIRSDAG 16. JUNI

HIRTSHALS – LANGESUND

08.00 Ankomst Hirtshals Avreise fra Hirtshals kl 09.00. Frokost ombord
13.30 ankomst Langesund
14.00 Bussavgang fra havnen i Langesund – ank Oslo ca 15.00, Hvitsten ca 16.00

F

Flor og Fjære, Stavanger

Side 2

FLOR OG FJÆRE – er besøket verdt!
Et paradis i alle regnbuens farger! Flor & Fjære
må bare oppleves! Et besøk til Flor & Fjære
begynner med en behagelig båttur som etterfølges av en omvisning i den bugnende parken
samt en like bugnende buffé som lar tennene
løpe i vann. Det hele startet i 1965 da Åsmund
og Else Marie Bryn kjøpte en forblåst husmannsplass på Sør-Hidle hvor de bygde en familie
hytte. I 1987 ble Åsmund uføretrygdet og begynte
å beplante området for å ha noe å holde på med.
Flor & Fjære tok form og etter hvert ble det
behov for bevertning. I 1995 åpnet restauranten.
Nå er det tredje generasjon som har overtatt.

STAVANGER
IKKE INKLUDERT:
* Drikke til måltider
* Personlige utgifter som
drikke, telefon, etc
* Tips til sjåfører og lokale
guider
* Administrasjonsgebyr kr 55

Tilbudet gjelder til
1. MARS 2017
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
og
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper et
depositum på kr 1500 ca 2
mnd. før avreise forfaller
resterende beløp. Avbestilling
skal skje skriftlig. Manglende
innbetaling av depositum gjelder
ikke som avbestilling. Lukkede
grupper i enkelte tilfeller kan ha
særregler. Av-bestilles turen fra 150
d og til 105 d før avreisedato kreves
et gebyr på kr 2500. Avbestilles
turen fra 105 dager og til 66 dager
før avreisedato, kreves et gebyr
tilsvarende innbetalt depositum.
Avbestilles turen fra 65 dager og til
36 dager før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen. Avbestilles
turen 35 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende
fremmøte på avreisedagen, vil 100 %
av turprisen kreves inn. Det samme
gjelder dersom man mangler de
nødvendige papirer for å delta på
hele reisen.
I noen tilfeller kan reglene
avvike fra dette som følge av
betalingsforpliktelser og

er en universitetsby med flere utdannings- og
forskningsinstitusjoner. Det gjør byen urban og
levende, og shopping- og restaurantutvalget er
stort. Men Stavanger sentrum er lite, og du kan
lett nå de fleste turistattraksjonene til fots. I
Gamlebyen finner du Europas best bevarte trehus bebyggelse, med mer enn 170 hvite trehus. I
2008 var Stavanger og Sandnes europeisk kultur
hovedstad, og kulturtilbudet i regionen er variert.
Svipp innom noen av byens mange museer, som
Norsk oljemuseum, Stavanger kunstmuseum og
Norsk hermetikkmuseum. Vi er så heldige at vi
har et medlem i Travel and Learn som også er
lokalguide i Stavanger og vil guide oss der.

BÅT TUREN EN OPPLEVELSE I SEG SELV
På MS Bergensfjord kan du spise variert og god
mat av høy kvalitet. Om bord finner du buffet
restaurant, brasserie, kafé, sportsbar og lounge.
Du bestemmer selv hvordan du velger å bo når
du reiser med oss i Fjord Line. På MS
Bergensfjord har vi 20 ulike lugarkategorier – alt
fra liggestoler til suiter med fantastisk utsikt.
Om bord på MS Bergensfjord finner du nå både
matmarked og taxfree-butikk på dekk 6. Klær og
tilbehør er flyttet opp i egen butikk på dekk 7.
Kos deg med god underholdning når du reiser
med oss. Om bord på MS Bergensfjord står våre
dyktige artister klare til å gi deg en kveld om bord
du vil minnes med glede!

HIRTSHALS ER BONUS STOPP PÅ TUREN
Hirtshals by består av et koselig lite sentrum
med barer og spisesteder ved det idylliske havne
området. Terminalen ligger i Hirtshals Havn, ca.
35-40 minutters gange fra Hirtshals sentrum.
Velkommen med oss på enda en flott tur!
Påmelding på mail til: post@travelandlearn.no

Tel: 47 89 60 60

Innen 1. Mars 2017
kgs 03.09.19

